ا ز میان خبر ها
گوناگون

وعدهشهردارمشهدبرایافتتاح
مسیردسترسیکوششبهخلج
زود تر از موعد

شــهردار مشــهد وعده داد پروژه مســیر دسترسی
کوشش به خلج تا بهمن ماه افتتاح شود .در بخشی
از پست اینستاگرامی محمدرضا کالیی آمده است:
«روزی که کلنگ پروژه مسیر کوشــش به خلج را به
زمین زدیــم ،برنامهریزیها برای انجــام یک پروژه
دو ساله بود تا در اردیبهشت  ۱۴۰۰بتوانیم آن را به
بهرهبرداری برسانیم .با وجود همه سختی ها االن
گزاران شــما
میتوانم این وعده را بدهم که خدمت
ِ
در شهرداری مشهد در حال تالش هستند تا حتی
زودتر از پایان بهمن ،پروژه مسیر دسترسی کوشش
به خلج را افتتاح کنند تا به طرز محسوسی در عبور و
خوب ساکن در منطقه ،تسهیل ایجاد
مرور مردمان
ِ
شــود .بازگشــایی انتهای بولوار کوشــش و اتصال
آن به شــریان اصلی شــهری ،مــی تواند بــه کاهش
ترافیک خیابانهای کوشــش و قائم کمک شایانی
بکند و خیابان کوشش را به خیابانهای خلج ،قائم و
بولوار نماز متصل و دسترسی خیلی خوبی هم برای
رسیدنبهمنطقهگردشگریهفتحوضبرایسایر
شهروندان عزیز مشهد ایجاد کند».

آغاز ساخت دبیرستان دخترانه
خیر ساز در حاشیه مشهد
عملیات اجرایــی ســاخت دبیرســتان دخترانه ۹
کالســه دکتر محمد تقی صراف در زمینی با متراژ
یک هزار و ۲۰۰متر مربع که توســط خیرنیکوکار
خانم کشــوری اهدا شــده در ســه طبقه به صورت
مشــارکتی توســط خانواده زنده یاد «دکتر محمد
تقی صراف» و اداره کل نوســازی ،توسعه و تجهیز
مــدارس اســتان در محله اســماعیل آبــاد منطقه
تبــادکان مشــهد آغاز شــده و ظرف مــدت کمتر از
یک ســال احداث خواهد شــد .به گــزارش روابط
عمومی مجمع خیرین مدرسه ساز استان ،احداث
ایــن فضــای آموزشــی مجهــز حــدود  ۵۰میلیارد
ریال هزینه در بردارد که  ۲۵میلیارد ریال توســط
خانواده زنده یاد دکتر محمدتقی صراف و بقیه نیز
توسط اداره کل نوســازی مدارس استان پرداخت
خواهد شد.

معاونشهردارمشهدخبرداد:

ارائه خدمات حقوقی
به گروههای آسیب پذیر محالت

معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان اجتماعــی و
فرهنگی شهرداری مشهد از اجرای طرح دادمهر
با هدف برقراری عدالت اجتماعــی از طریق ارائه
خدمات حقوقی به گروههای آســیب پذیر در ســه
منطقه شــهر خبرداد .مصحفی اظهــار کرد :طرح
دادمهر در مناطق  5 ،3و  10به صورت آزمایشــی
اجرا خواهد شــد ،این مناطق از این جهت انتخاب
شدند که یا بســتر کار حقوقی در آن فراهم است یا
آسیبهای اجتماعی در این مناطق بیشتر از بقیه
نقاط شــهر گزارش شــده اســت .وی افزود :پیش
بینی ما این است حدود شش هزار نفر تحت پوشش
این طرح قرار بگیرند ،در این طرح طی توافقی که
سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری با موسسه
حقوقی داشــته ،افــرادی کــه از طریق شــوراهای
اجتماعی محالت ثبت نام کنند و گزارش آنان تایید
شود ،با تخفیف های ویژه می توانند دعاوی خود را
از مرجع حقوقی پیگیری کنند .مصحفی از پوشش
رایــگان پروندههــای مرتبــط بــا حقوق کــودکان
خبــرداد و تاکیــد کــرد :وکالت کــودکان بــه ویژه
کــودکان کار رایگان خواهد بود و زنان سرپرســت
خانوار میتوانند بــا تخفیف  ۹۵درصدی از مرجع
قانونی مشکالت خود را پیگیری و مرتفع کنند.

سرپرستادارهکلبیمهسالمتاعالمکرد:

 ۱۳۲فرد مجهول الهویه استان
تحتپوششبیمهسالمت

سرپرســت اداره کل بیمه سالمت اســتان گفت :با
انعقاد تفاهمنامهای میان ســازمان بیمه سالمت و
سازمانبهزیستیکشورحدودپنجهزارفردمجهول
الهویهدرحوزهبهزیستیوزندانهاشناساییشدند
و تحت پوشــش قرار گرفتند که تعداد ایــن افراد در
خراسان رضوی  ۱۳۲نفر است .به گزارش فارس،
علیرضا رمزی اظهــار کرد :از دیگــر اقدامات انجام
شــده ایجاد پوشــش بیمه اتباع خارجی است که از
ســال  ۹۴انجام شــده و  ۱۸هــزار و  ۲۵۵نفر تحت
پوشش قرار دارند.
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اجتماعی-فرهنگی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت بر اساس اطالعات
هفته منتهی به  2آبان اعالم کرد:

روندصعودیکرونا
درخراسانرضوی

درخواست نظام پزشکی برای اعمال محدودیت ها در مشهد
بر اســاس اعالم کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،در
هفته منتهی به ۲آبـــان موارد ابتال و مرگومیر در کشــور
بیشترشدهودرخراسانرضویو 14استاندیگرازجمله
یزد،خراسانجنوبی،قم،کردستان،کرمانشاه،آذربایجان
شرقی،البرز،مرکزی،اردبیل،قزوین،مازندران،گیالن،
گلســتان و هرمزگان رونــد صعودی یا شــروع پیک جدید
مشــاهده شــده اســت .به گزارش پایگاه خبــری و اطالع
رســانی وزارت بهداشــت ،بر اســاس گزارش روز گذشته
کمیته اپیدمیولوژی ،در هشت استان لرستان ،همدان،
چهارمحال و بختیاری ،کرمــان ،زنجان ،اصفهان ،فارس
و سیســتان و بلوچســتان روند ثبات با تغییــرات مختصر
صعودی مشاهده شده اســت .در چهار اســتان خراسان
شمالی،بوشهر،خوزستانوتهراننیزروندثباتباتغییرات
مختصرونامنظموجودداشتهاست.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد نیز با بیان این که
آمارها نشــان میدهــد رعایــت پروتکلهای بهداشــتی
کاهش یافته اســت ،اظهــار کــرد :بایــد محدودیتها به
صورت جدی در مشهد اعمال شود .دکتر بیرجندینژاد
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :باتوجه به شرایط فعلی،
قطعا بایــد اقدامات ســختگیرانهتری را بــرای مقابله با
ویروس کرونا در شهر مشهد درنظر گرفت .وی افزود :باید
محدودیتها به صورت جدی در مشــهد اعمال و باتوجه
به رشــد پیشرونده در تعــداد مبتالیــان و مرگومیرها،
باید محدودیتهای جدی برای شهرهای قرمز و بحرانی
درنظرگرفته شود .وی تصریح کرد :دورکاری کارمندان،
کاهش رفتوآمد مردم و تعطیلی برخی اماکن بیشــک
در کاهش شیوع ویروس کرونا در کشور موثر است .رئیس
ســازمان نظام پزشکی مشــهد تاکید کرد :ضرورت دارد
ترددها به مشــهد با اعمال محدودیت همراه باشــد ،این
مسئله را به صورت رسمی به ستاد کرونای استان و کشور
اعالم کردیم.رحیمی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد نیز در این زمینه به تسنیم گفت :باید بخش زیادی
ازمردمکهحدود ۷۰تا ۸۰درصدمیشوند،پروتکلهای
بهداشتی را رعایت کنند تا شرایط بهبود یابد .وی با اشاره
به شرایط بحرانی مشهد در حوزه کرونا اظهار کرد :مردم
باید درخصوص زدن ماســک بســیار حســاس باشــند و
پروتکلهای بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
•آمادگی 145درمانگاهخصوصیبرایخدمترسانی
بهبیمارانکرونایی

دبیر مراقبت و درمان کووید 19-دانشگاه علوم پزشکی
مشــهد از آمادگی 145درمانگاه بخــش خصوصی برای

اخبار

ارائه خدمات ســطح یک به بیماران مشــکوک یا مبتال به
کرونا خبر داد .به گزارش وبدا ،دکتر انجیدنی با بیان این
که از این تعداد 47،درمانگاه بخش خصوصی در مناطق
حاشیهمشهدمستقراست،اظهارکرد:بهمنظورگسترش
خدمات رســانی به ســاکنان مناطق کم برخوردار ،تست
کرونادردرمانگاههایفعالمناطقحاشیهمشهدبهطور
رایگان انجام می شود .وی با بیان این که تمامی درمانگاه
هایشهرمشهدبهمراکزخدماتجامعسالمت16ساعته
متصل هستند و اطالعات بیماران در سامانه سینا به ثبت
می رسد ،تصریح کرد :بر اساس برنامه ریزی ،تست کرونا
برای بیماران بر اســاس اولویت در تمامی مراکز خدمات
جامعسالمتبهطوررایگانانجاممیشود.
•انجامبیشاز 82هزارتستکرونادرمراکزخدمات
سالمتعلومپزشکیمشهد

معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت:
بیش از 82هزار تســت کرونا از مراجعان سرپایی مراکز
خدمــات جامــع ســامت  ۱۶ســاعته دریافــت و بــرای
بررسی به آزمایشــگاههای مرجع ارسال شــده است .به
گزارش فارس ،دکتر مهدی قلیان با بیان این که بیماران
در صورت ابتــا به بیمــاری کرونــا زیر پوشــش خدمات
مراقبتی و دارویــی مراکز خدمــات جامع ســامت قرار
میگیرند،اظهارکرد:درصورتنیازبهخدماتتخصصی
و تصویربرداری ،بیمــاران به  19مرکز ســطح 2ارجاع و
در صورت نیاز به خدمات بســتری به مراکز بیمارستانی
انتقال داده میشــوند .معاون بهداشــت دانشگاه علوم
پزشکی مشهد همچنین با اشــاره به پیشرفت حدود 73
درصــدی مرحله ســوم غربالگــری کرونــا در مناطق زیر
پوشش این دانشــگاه اظهار کرد :تاکنون  870هزار نفر
زیرپوششاینطرحقرارگرفتهاند.ویافزود:مرحلهسوم
غربالگریکرونااز 25مردادآغازشدهواولویتبابیماران
زمینه ای ،مادران باردار،کودکان ،بیماران نقص سیستم
ایمنی ،دیابت و فشار خون است.
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سرپرستمجتمعقضاییخانواده
دادسرایمشهداعالمکرد:

افزایش 10درصدی
پروندههایمحاکم
خانوادهطیامسال

محمد حسام مسلمی /سرپرســت مجتمع قضایی خانواده
دادسرای مشهد با اشــاره به افزایش 10درصدی پرونده های
خانواده در شش ماه سال  99نسبت به سال گذشته گفت :در
شش ماه سال گذشــته به صورت میانگین ماهانه در هر شعبه
دادگاه خانــواده 130پرونده داشــتیم که این میزان در ســال
 99به 140تا 150پرونده رسیده است .به گزارش «خراسان
رضوی» ،حجت االسالم والمســلمین ابراهیمی روز گذشته
در نشستی خبری با اشــاره به اقدامات دستگاه قضایی استان
در حوزه خانواده گفت :در کنــار دادگاه خانواده بنیاد صیانت
از خانواده و شــورای مشورتی مراکز مشــاوره نیز تشکیل شده
است چرا که ما بر اساس مواد قانون حمایت از خانواده ،مکلف
هســتیم در طالق توافقی نظر مشــاور را دریافــت کنیم و همه
محاکم خانواده مکلف هستند قبل از طالق زوج ها را به مراکز
مشــاوره معرفی کنند .وی با بیان این که هم اکنون 70درصد
دعاوی خانواده به مراکز مشــاوره ارجاع داده می شود ،افزود:
دراینخصوصپروندههایطالقتوافقی،طالقازسویزوج،
طالقازسویزوجه،نفقهوتمکینوحضانترابهمراکزمشاوره
معرفیمیکنیم؛همچنینپروندههایمهریهرابهشوراهایحل
اختالفارسالمیکنیمکهنتایجخوبیبهدستآمدهاست.وی
ادامهداد:درطولچهارسالگذشتهبیشاز 100هزارپرونده
طالقرادرمراکزمشاورهموردبحثوبررسیقراردادیم،نتایج
به دســت آمده از گفت و گوهای بین زوج ها مشــخص کرد18
درصد طالق ها به سازش منجر شده اســت ،تعدادی از زوج ها
نیز هنگام معرفی به مشــاوره از جدایی انصراف دادند ،در کل
بیش از 48درصد زوج ها از تقاضای طالق انصراف دادند ،این
بدان معنی است که از هر 100زوج متقاضی طالق 48زوج از
طالقانصرافدادهوصلحوسازشبینآنهابرقرارشدهاست.
وی یادآور شد :در بحث نفقه افراد خیر را شناسایی می کنیم تا
به زوج ها کمــک کنند کار آن ها به خاطر فقر به طالق کشــیده
نشود.ابراهیمیافزود:فقر،اعتیاد،مداخلهوالدین،خشونتو
خیانتازعواملاصلیطالقهستند.ویگفت:کمتراز3درصد
افرادی که از طالق در مراکز مشــاوره انصراف دادند دوباره به
طالق اقدام کردند ،این نشان می دهد نقش مراکز مشاوره در
بحث جلوگیری از طالق مهم اســت .وی در پاسخ به این سوال
کهچهتعداد زندانیمهریهدراستانداریم؟گفت:برایمطالبه
مهریهبهجایزندان،توقیفاموالصورتمیگیردودردوران
جدید ریاست قوه قضاییه تاکید بر این است که فردی به خاطر
مهریه زندانی نشــود.وی تصریح کرد :اگر پرونــده مهریه ای به
دادگاهاجرایاحکامرفتهباشد،ازاینکهچهتعدادافرادزندانی
شدهاند،اطالعینداریم،ضمناینکهتعدادپروندههایمهریه
در اســتان زیاد نیســت .رئیس مجتمع قضایی خانواده مشهد
گفت:افزایشتعدادپروندههایخانواده،معلولشرایطکرونا
نیست ،بستگی به شــرایط اقتصادی دارد ،هر قدر تورم بیشتر
باشدتعدادپروندههانیزبیشترمیشود.

مدیرکلآموزشوپرورشاستان:

تعطیلی مدارس بر عهده
ستاد استانی مقابله با کروناست

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان تصمیمگیری برای
تعطیلیمدارساستانرابرعهدهستاداستانیمقابله
با کرونا ذکر و بیان کرد :با توجه به شــدت شیوع کرونا
تصمیــم در خصوص نحــوه فعالیت مدارس در ســتاد
استانیمقابلهباکروناگرفتهمیشود.خدابندهدرگفت
وگوباایرناافزود:تصمیمجدیدیدرخصوصافزایش
شهرستانهایمشمولتعطیلیمدارسگرفتهنشده
اســت .وی ادامه داد :تشریح شرایط و وضعیت حضور
دانشآموزان و نحوه روند ضدعفونی و رعایت پروتکل
هایبهداشتیوالبتهپیشنهادتعطیلیدراینزمینهاز
سویادارهکلآموزشوپرورشبهستاداستانیاعالمو
درنهایتتصمیمگیرینهاییوالزماالجراازسویستاد
انجاممیشود.خدابندهگفت:دربرخیشهرستانها
بنا به ضرورت و وضعیت شیوع بیماری تصمیمگیری
درخصوصتعطیلیدرستادشهرستانیمقابلهباکرونا
نیزانجامشدهوبهتاییدوموافقتستاداستانیرسیده
است.ویافزود:براساستصمیمستاداستانیمقابلهبا
کرونادرخراسانرضویتعطیلییکهفتهایمدارس
شهرستانهایدرگز،تربتحیدریه،سبزوار،گنابادو
کاشمرازدوشنبهپنجمآبانماهاجراشدهاست.

کمک 30میلیاردیخیرانسالمت
استاندرایامشیوعکرونا
مدیرعامل مجمع خیرین ســامت اســتان گفــت :از
ابتدای شــیوع بیمــاری کرونا خیــران بیــش از ۳۰۰
میلیاردریالبرایکنترلوپیشگیریازکرونابهسیستم
بهداشــتی و درمانی اســتان کمــک کردهانــد .دکتر
احتشــام فر در گفت وگو با ایرنا افــزود ۱۷۰:میلیارد
ریالازاینمبالغتوسطخیرانمشهدیکمکشدهو
بقیهتوسط نیکوکارانساکندردیگرشهرستانهای
استان پرداخت شده اســت .وی ادامه داد :این مبالغ
طبقتوصیهخیرانفقطدرحوزهبیماریکروناهزینه
میشودوجدایازکمکهایساالنهخیرانسالمتبه
حوزهبهداشتودرمانخراسانرضویاست.احتشام
فر بیشــترین کمک خیران ســامت در حوزه کرونا را
مربوط به فروردین ما ه امســال با بیــش از ۹۰میلیارد
ریال اعالم کــرد و افزود :به تدریج میــزان کمک های
خیراندراینزمینه بهدلیلمسائلاقتصادیکاهش
یافته اســت .وی ادامه داد :جدا از حوزه کرونا ،خیران
سالمت در سال گذشته بیش از ۷۸۰میلیارد ریال به
حوزه بهداشت و درمان خراســان رضوی کمک کرده
اندواینکمکهاازماهی ۱۰۰هزارریالتااختصاص
 ۱۴۰میلیارد ریال برای ســاخت یک بیمارســتان را
شاملمیشود.

هوای استان 10درجه سرد می شود

کارشناس پیشبین هواشناسی استان گفت :دمای
هوای استان از ششــم آبان بین 8تا ۱۰درجه سانتی
گراد کاهش مییابد .رضاییپــور در گفت و گو با ایرنا
کاهش محسوس دمای هوا را ناشی از شمالی شدن
جریان های جوی و گسترش سامانه پرفشار جوی در
استاناعالمکرد.ویافزود:اینروندتاروزهایپایانی
هفتهجاریادامهخواهدیافتوحداقلدمادرمناطق
سردسیراستانطی روزهایپنجشنبههشتموجمعه
نهمآبانبهزیرصفرخواهدرسید.

